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DEN

Pappa) måste
iu sjunga så högt?"

Fänk om man vore 14-25 år gammal!
Då kunde man få börja i den nya
ungdomskören, som våra musiker

ler. Själv sjöng jag i den åldern i flera körer,
i dessutom i olika rockband. Nu hinner

; inte, och får väl rikta in mig på ett kom-
inde körliv en bit in i framtiden. Att det

r gott för själen att sjunga är ingen floskel
in beprövad, erfarenhet.
.ositivt är att det finns goda möjligheter
sjunga redan nu, även om man för tillfal-
inte hinner vara med i en regelbunden
-. Varenda gudstjänst bjuder på en mängd
isikaliska Örhängen att sjunga med i. I jul
let bara att "hoppa in" i vilken kyrka som
$t och stämma in i psalmsången: "Stilla
t > Bereden väg", "Gläns Över sjö och
ind . Det är mycket roligare att verkligen
nga sångerna än att lyssna till dem som
almusik. Äkta vara är bäst.

^ar mina barn var mindre hände det

jag fick frågan efter gudstjänstens slut:
ppa, måste du sjunga så högt?" Har man
igit rock så har man, och jag tänker då
; skämmas för att jag sjunger med den
: jag fått. Även om det raspar lite här och
i stamman.

>et här med att skämmas för sin sångröst
.et dags att göra upp med. Skulle Jag vara
i i Idol" skulle jag gladeligen sjunga så

medvetet falskt att till och med Bard och
de andra i Idoljuryn skulle kunna höra det,
som en protest mot art sången blivit en täv-
lingsgren. Den ska ju vara hjärtats uttryck
för glädje, sorg och en mängd andra känslor,
och då skadas den bara av att bedömas. Det
äkta i sången dör när den förvandlas till kos-
medka. Sång är kommunikation från hjärta
till hjärta. Ett sätt att uttrycka känslor där
orden i sig själva inte räcker till.

Änglarna sjöng på julnatten, när Jesus föd-
des. Det var deras glädjcuttryck över Guds
stora gåva. Det var säkert vackert, eftersom
änglarna fått änglaröster. Låt oss stämma in
i julens glädjesånger med de olika männis-
koröster vi fått utan att skämmas. Inför Gud

är vi alla stjärnor, och i hans rike går vi alla
vidare, inte för vår sångrösts skull, utan för
hans kärleks.

Gud välsigne din jul och din egen sång.



Erika har hitta
Hon har varit både kyrkvaktmästare och församlingspedagog. Mer
- Det fanns ingen annan väg att gå. Diakonin är ett uppdrag som ja
till, säger hon.

et var i juni i år som Erika vigdes
till diakon i Skara domkyrka av
biskopÄke Bonnier. Sedan dess

har hon varit på plats i Falköpings för-
samling och börjar nu så smått are lära
känna sin nya arbetsplats.

- Just nu handlar det mycket om att
skaffa sig en bild av vilka behov som finns
och bygga upp ett kontaktnät. Det är ett

arbete som tar lire tid, säger Erika.
Den tjänst som hon just tillträtt är ny-

inrättad och inriktad mot uppsökande
äldrediakoni. En av hennes första uppgif-
ter är därför att skapa ett team av volontä-
rer som vill vara med och göra hembesök
hos ensamma äldre.

- Jag vet att behovet är mycket stort.
Allt fler äldre vårdas i sina hem och har



svårt att ta sig till dc mötesplatser som
finns. Jag hoppas därför att många vill
vara med och göra hembesök. Det är
inte svårt, det handlar bara om att fin-
nas till. Och man får så mycket tillbaka,
säger Erika.

- Ur ett diakonalt perspektiv är det här
en mycket betydelsefull uppgift för kyr-
kan. Som kristna talar vi ju om att tjäna
vår nästa. Jag känner så starkt för vikten
av att upprätta människan. Vi är ju, var
och en av oss, unika och ovärderliga i
Guds Ögon. Den övertygelsen ger mig en
enorm trygghet som jag så gärna vill dela
med mig av.

MEN SÄ HAR DET inte alltid varit för

39-åriga Erika. Hon kommer inte från
en troende familj och vägen till ett liv
inom Svenska kyrkan har inte varit
spikrak.

Uppväxten i Ulricehamn var bra, men
också präglad av hennes pappas psykiska
sjukdom och missbruksproblem. I ton-

åren gjorde hon en ordentlig revolt. Kon-
firmationsunder^isningen, den första
riktiga kontakten med den kristna tron,
gav inte svar på de frågor hon hade.

- Nej, jag skolkade en del både från den
och från skolan. Det var en svår tid för

mig. Men det är erfarenheter som jag vet
att jag har nytta av idag. Både privat och
i mitt yrke, säger Erika.

DET VAR NÄR HON efter konfirma-

tionen hittade till Kyrkans ungdom som
bitarna föll på plats.

- Det var som att hitta hem. Äntligen
fanns en plats, ett sammanhang, där jag
fick vara mig själv. Där formades den tro
som funnits hos mig ända sedan jag var
mycket liten, säger hon.

Erika visste tidigt att det var inom kyr-
kan hon ville arbeta. Hon hann med att

vikariera ett tag som kyrkvaktmästare
innan hon utbildade sig till församlings-
pedagog. Sin första tjänst fick hon i Gök-
hems pastorat som så småningom blev en



del av Floby pastorat. Där blev hon sedan
kvar i 15 ar och arbetade med. barn, unga
och konfirmander tillsammans med de

frivilliga ledarna. Hon ledde också så
kallade PREP-kurser, friskvårdskurser

för parrelationer.

HON TRIVDES UTMÄRKT l sin roll

som pedagog. Men så hände någonting
när hon gick en utbildning i själavård
2002. Erika beskriver det återigen som
en känsla av att komma hem.

- Jag kände oerhört starkt att det här
är någonting jag ska hålla på med, och
så kom tankarna på att byta bana. Jag
brottades en del med den där kallelsen

jag kände, men kunde inte komma ifrån
det. Till slut insåg jag att det var der här
jag skulle göra, säger hon.

- Men jag är glad att det kom förse nu.
Jag hade inte varit en så bra diakon vid 23
års ålder när jag var färdig pedagog. Nu
har jag landat mer i vem jag är och kan
vara tryggare i min roll.

Den där tryggheten återkommer hon
ofta till. Både när hon talar om sig själv
och sitt uppdrag och när hon talar om
det uppdrag som kyrkan har i sanihället.

HON MENAR ATT KYRKAN idag måste
bli mycket bättre på att hitta nya former
för att låta människor möta dc stora

frågorna. Att våga pröva nytt och bjuda
in dem som söker men som inte känner

sig hemma i kyrkan. Att vara tydlig med
vad kyrkan står för, men också lyhörd för
de människor man möter.

- I Sverige har religion blivit någon-
ting konstigt, någonting avvikande. Det
gör oss fullkomligt unika i världen och i
världshistorien. Men människors behov

av att förhålla sig till de stora frågorna har
inte försvunnit, säger Erika.

- Men för mig är det viktigt att komma
ihåg att det inte är vi som jobbar i kyrkan
som kommer med Gud till människorna.

Han finns redan där och möter oss i dem

vi morer.



ter vi Falköpings pastorat
'kan en delvis ny organisation.

kyrkoråden för varje församling försvin-
ner och ersätts av församillngsråd som ska
fungera som en styrelse för den enskilda
församlingen. Försanilingsråden ska som
ett minimum ansvara för gudstjänstlivets
utformning och utveckling.

Pastoratets högsta beslutande organ blir
kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett
kyrkoråd) som är pastoratets styrelse.

Lös gärna mer om den nya orgonisa-
tionen på Svenska kyrkans nationella
webb; www. svenskokyrkon. se L

sin verksamhet och i

kretslopp, biologisk
j med naturresurser
fr pastoratets miljöpolicy

:h det är dags för mysiga
?en munter brasa. Det är

[IjuskäSlor i armaturerna.
eriågenergilampor. Bäst
i det enskilda fallet. Det

guiden" som ges ut av
ir du en god hjälp vid val
l

EN NYCKEL TILL MILJÖTÄNK är nog sopsortering. Att
komma dithän att det inte är ett straff att sortera sitt avfall.

l de flesta fall vinner man, och till och med tjänar på, att inte
behöva lämna så mycket i soptunnan om man i stället sorterar
och lämnar sitt avfall på en återvinningsanläggning. Nuförtiden
läggs i stort sett inget f deponi utan nästan allt kan återvinnas.

Ser man bara ti!l att inte blanda sina sopor, är det inte särskilt
svårt att återvinna. Därför uppmanar vi alla att sopsortera! Här
hos oss l Falköpings pastorat har vi sopsorteringsanläggningar
på i stort sett varje enhet. Använd dessa! Vet du inte var de
finns så fräga vaktmästaren. Detta gäller inte bara personal
utan också dig som besökare elfer du som hyr lokaler av oss.

UNDER 2014 KOMMER vi bl. a. att delta l en miljödag
tillsammans med Göteborgs stift. Vi kommer också att fira
Earth hour den 29 mars. Programmet där är inte klart än, men
häll utkik i kommande Kyrkoblad efter det programmet.

Har Du frägor eller synpunkter pä vårt miljöarbete? Hör
gärna av Dig till miljösainordnare Kent Mossby:77 6310.



KALENDARIUM FÖR GUDSTJÄNSTER OCH MUSIK

LÖRDAG 30/11
11.00 S:t Olofs kyrka
Musik i centrum, säsongsfinal!
Bachs adventskantat
"Världens frälsare kom här'
Kvartett ur Bergaton med
musiker

SÖNDAG 1/12
FÖRSTA ADVENT

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
Bergaton, S:t Olofs kyrko-
körochbrasskvartett.

Kyrkkaffe. Efteråt startar
biljettförsäljningen till årets
julkonsert i S:t Olofs kyrka
22/12.

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst med dop,
Johansson.

Torbjörntorps kyrkokör

10.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Flensén.
Fred riksbergs kören

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin.
Ällebergs kyrkokör

17. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Johansson.
Gustavi stämmor.

17-OOTiarpskyrka
Gudstjänst, Löwing.
Äslebygdens barnkör

17.00 S:t Olofs kyrka
Adventsgospel med
Lovsångskören, S:t Olofs
Gospel. solister och husbandet
med Henrik Wig.

19. 30 Vartofta-Asaka k:a

Gudstjänst, Lundin. Mattis
.4. 1^. ^1/1/-^-F-F^

LÖRDAG 7/12
18.00 Fredriksbergs kyrka
Musikgudstjänst med Falbygdens
Mänskor. EIbomsson.

SÖNDAG 8/12
10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Kristina Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

10.00 Karleby kyrka
Mässa, Elbornsson

15. 00 Vistorps kyrka
Familjegudstjänst med
terminsavslutning, Elbornsson.
Kyrkkaffe.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Gudstjänst, Askolin.
Välkomnande av Erika Erlén,
diakon. Fredrlksbergskören

17. 00 Friggeråkers kyrka
Gudstjänst, Svepning.
Glögg och pepparkaka.

17.00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Elbornsson
Kyrkkaffe

FREDAG 13/12
19. 00 Luttra kyrka
Luciagudstjänst, Lundin

LÖRDAG 14/12
16. 00 Torbjörntorps kyrka
Konsert. Samarr: Gudhems-

bygdens hembygdsförening.

SÖNDAG 15/12
10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Lundin

10.00 Mössebergs kyrka
Luciagudstjänst med barn-
kören och barngrupperna,
Johansson. Terminsavslutning

10.00 Släta kyrka
Familjegudstjänst med s.
kring krubban, Hagströrr
Avtackning av Sara Strön

17.00 Fredriksbergs l
Adventsmusik, Premiär 1

pastoratets ungdomsköi
kyrkkaffe med lotterier'
mera sång. Lundin

17.00 Äsle kyrka
Mässa, Löwing

19.00 Näs kyrka
Gudstjänst, Hagström

LÖRDAG 21/12
19.00 S:t Olofs kyrki
Julmusikens offentliga c
Fri entré. Insläpp 30 mir

SÖNDAG 22/12
10.00 Torbjörntorps
Mässa, Svenning

10.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, Elbomsson

10. 00 Fredriksbergs
Mässa, Askolin.
Kören Knut Svennings.

14.30 Elvagården
Musikgudstjänst, Elbon

17.00Vartofta-Äsal

Mässa, Svenning

18.00och21.00
S:t Olofs kyrka
Julkonsert med Bergatc
S:t Olofs kyrkokor, Berc
barn, Gustav! stämmor

Juiorkestern. hsläpp 3C
före konserten. Entré.

Förköp på församlings-
expeditionen från först
advent.



OAG 31/12
kRSAFTON

30 Elvagården
.sbön, Elbornsson, sång

10 S:t Olofs kyrka
^sbön, Lundin

30 Märka kyrka
sbön, Johansson

)0 Asle kyrka
sbön, Löwing. Sång.

»DAG 1/12014
RSDAGEN

10 Vistorps kyrka
. tjänst, Elbomsson

>OMularps kyrka
Ijegudstjänst med
indning för de barn som
under 2013, Löwing

10 Fredriksbergs kyrka
icnisk gudstjänst,
ning med flera

i0 Karleby kyrka
tjänst, Elbomsson

DAG 4/1
O Mössebergs kyrka
iegudstjanst. Svenning.
at JULFEST i källaren med

jnderhållning, dans kring
'n, tomtebesök,

DAG 5/1
O S:t Olofs kyrka
ä. Askolin

O Vartofta-Asaka
:jänst, Elbornsson

O Skörstorps kyrka
jänst, Elbornsson

O Fredriksbergs kyrka
jänst. Askolin

MÅNDAG 6/1
TRETTONDEDAG JUL

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström

10.00 Frlggeräkers kyrka
Mässa, Johansson

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Flensén

14.00 Asle kyrka
Familjegudstjänst med julspel
och Julfest, Löwing.
Avtackning av Sara Strömberg

17. 00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Flensén

17.00 Mössebergs kyrka
"Julens psalmer och sänger."
Mössebergs barnkör, Torbjörn-
torps kyrkokör, Gustavi
stämmor, Lovsångskören och
instrumentalister. Hagström.

SÖNDAG 12/1
10. 00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Josefsson

10. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning
10.00 Släta kyrka
Mässa, Flensén

11. 30 Luttra kyrka
Mässa, Josefsson

14.00 Näs kyrka
Familjegudstjänst med julfest,
Flensén

17. 00 Torbjörntorps kyrka
Gudstjänst, Svenning

18. 00 Fredriksbergs kyrka
Vi sjunger ut julen. "Här
kommer nu ett änglabud"
S:t Olofs kyrkokör,
Fredriksbergskören, kören
Knut Svennings, solister och

18.00 Mularps kyrka
Gudstjänst, LÖwing och Lundin

SÖNDAG 19/1
10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Frälsarkransgudstjanst,
Hagström. Om Gudspärlan.

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson

10.00 Tiarps kyrka
Mässa, Löwing

14. 00 Karleby kyrka
Familjegudstjänst, Lundin.
Julfest med dans kring granen.

17.00 Märka kyrka
Mässa, Johansson

19. 00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Hagström

SÖNDAG 26/1
10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa Flensén

10. 00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

10. 00 Vartofta-Äsaka kyrka
Mässa, Josefsson.

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Frälsarkransgudstjänst, Flensén.
Om Tystnadspärlan.

17.00 Friggeräkers kyrka
Gudstjänst, Svenning

17. 00 Skörstorps kyrka
Gudstjänst, Löwing

19.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Löwing



euiiBUBwnni )esoK garna var nem

SÖNDAG 2/2

10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström.
Bokens barn medverkar.

17.00 Fredriksbergs kyrka
Frälsarkransgudstjänst,
Askolin. Omjagpärlan.

10.00 Mössebergs kyrka
Familjegudstjänst med
dopfest, Johansson, öppna
förskolan medverkar. Efteråt

bjuder församlingen på tårta!

10.00 Släta kyrka
Mässa, Askolin

15.00 Vistorps kyrka
Familjegudstjanst, Lundin
Ljuständning för de bam som
föttsunder2013

17. 00 Torbjörntorps kyrka
Mässa, Johansson

17.00 Asle kyrka
Familjegudstjänst, Löwing

SÖNDAG 9/2
10. 00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Josefsson

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

10. 00 Yllestads kyrka
Gudstjänst, Flensén

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Frälsarkransgudstjänst,
Josefsson. Om doppärlan.

10.00 Karleby kyrka
Gudstjänst, Flensén

19.00 Luttra kyrka
Gudstjänst, Josefsson

17.00 Märka kyrka
Gudstjänst, Svenning

19. 00 Mularps kyrka
Mässa, Flensén

SÖNDAG 16/2

10.00 S:t Olofs kyrka
Mässa, Askolin

10.00 Mössebergs kyrka
Gudstjänst, Johansson

10.00 Släta kyrka
Gudstjänst, Lundin

17.00 Fredriksbergs kyrka
Frälsa rkransgudstjanst,
Askolin. Om ökenpärian.

17.00 Friggeräkers kyrka
Mässa, Johansson

17. 00 Tiarps kyrka
Temagudstjänst "Synder och
dygder", Lundin. Kyrkkaffe

19. 00 Näs kyrka
Mässa, Lundin

SÖNDAG 23/2
10.00 S:t Olofs kyrka
Gudstjänst, Hagström

10.00 Mössebergs kyrka
Mässa, Svenning

10.00 Kälvene kyrka
Gudstjänst, Josefsson

10.00 Skörstorps kyrka
Mässa, Löwing

17. 00 Fredriksbergs kyrka
Frälsarkransmässa, Flensén.

Omtystnadspärlan.

17. 00 Torbjörntorps kyrka
Musikgudstjanst, Hagstrom

17.00 Släta kyrka
Temagudstjänst "Synder och
dygder", Löwing. Kyrkkaffe.

LÖRDAG 1/3
18.00 S:t Olofs kyrk
Musikgudstjänst
"Jesu meine Freude" Be

Collegium Småland sjur
Bachsmotettochanns
tidig musik under lednii
Magnus Kjellson
Fri entré.

SÖNDAG 2/3
10. 00 S:t Olofs kyrk
Mässa, Lundin

lO.OOMössebergsk
Gudstjänst, Johansson

lO.OOVartofta-Äsal
kyrka
Gudstjänst ledd av diak
Erika Erlén.

11. 30 Aste kyrka
Mässa med avslutning;
konfirmationsläger. Ask

SM.

»6^«



:BY, YLLESTADS OCH ASLEBYGDENS församlingar
)-776361, Mats Löwing, 0502-197 45, Björn Lundin, 051 5-77 63 25, Folke Elbornsson, 0702-1 5 45 46
red Rosvall. 051 5-776364. PEDAGOGER: SaraStrömberg,051 5-776362, SonjaSvensson, 051 5-776365
st, Slöta och Karleby kyrkor 051 5- 776367, Kent Strängby, Vistorps och Vartofta-Asaka kyrkor 051 5-76 50
366 VAKTMÄSTARE YTTRE TJÄNST: Marcus Ärlig, 051 5-776373, Lennart Oskarsson, 0515-776372.
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Julkonserter i Tiarp och Släta
Som traditionen bjuder blir det även i år stor julkonsert i
Tiarps kyrka den 23/12 kl 19 och i Släta kyrka den
26/12 kl 17. Som vanligt medverkar Allebergs kyrkokör
vid bada tillfällena samt Aslebygdens Barnkör i Tiarp.
En stor del av repertoaren är återkommande och självklar,
men det finns också utrymme för lite nya julsånger och
visor. Det blir också rika tillfallen för församlingen att vara
med och sjunga i dc gamla älskade julpsalmc-rna.



Sara Strömberg tacka
Efter 1 5 år som församlingspedagog i Slöta-Karlebys och Äslebygi
dags för Sara Strömberg att pröva något nytt.

Sara Strömberg har i sina barn- och ungdomsgrupper arbetat mycket med natur- och
friluftsliv, vilket bilden till höger vittnar om...

Efter årsskiftet börjar Sara sin nya tjänst som församlings pedagog i Tidaholms
pastorat. Vi tackar Sara for det fina arbete hon har gjort i församlingarna och
önskar Guds välsignelse i det nya arbetet.

Sara avtäckas vid två tillfällen: 15/12 k) 10 vid familjegudstjänsten i Släta
kyrka och 6/1 2014 kl 14 vid familjegudstjänsten iAsle kyrka.

Ansvarsfördelning i Ållebergdistriktet
Under Suzanne Byströms frånvaro har Björn Lundin och Folke
Elbornsson förordnats att tills vidare uppehålla tjänsten i ÅJle-
bergsområdet.

De hjälps åt, men med följande ansvarsfördelning: Björn i
Slöta-Karleby (Björn har kvar en del av sin tjänst i Falköping)
och Folke i Yllestads församling. Välkomna att kontakta oss!

Björn Lundin



5-7763 32, Margaretha Josefsson, 051 5-77 63 21, Sandra Flensén 051 5-77 63 26 MUSIKER: Annika
51 5-77 63 35, DIAKONER: Anne Blomqvist 051 5-77 63 33, Erika Erlén 051 5-77 63 36, PEDAGOG Ing-
IKEN: Elin Rödström, föreståndare 77 63 13, VAKTMÄSTARE Fredriksberg: PetronellaSteiner, 051 5-77
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Klädinsamlingen stängd Frälsarkransgudstjänster
Den 4 november stängde diakonin i
Falköpings församling sin insamling till
Slättmissionens hjälpande hand.

Vi tackar alla som skänkt kläder,
stickat, virkat och sytt kläder, packat
kläder och på annat sätt bidragit till
verksamheten.

Fram till och med 16 december
samlar vi in kläder till behövande i

Falköping. Därefter stänger även
denna klädinsamling. Stort tack till er
alla!

Fredriksbergs kyrka blir det i vår
gudstjänster som knyter an till
Frälsarkransens pärlor. Det blir en pärla
vid varje gudstjänst. Detta startar
1 9/1 och knyts ihop 1 8/5. Välkomna!

Välkommen till sopplunch
Måndagar och onsdagar kl 12-13
serveras sopplunch i Fredriksbergs
kyrka. Vi har stängt i mellandagarna
och öppnar igen vecka 3.



:omM£^ i aÅ/eJht oc^ji
FÖRSTA ADVENT
S:t Olofs kyrka kl 1 0.00: Gudstjänst, Jonas Hagström. Bergaton, S:t Olofs kyrko
brasskvartett Fredriksbergs kyrka kl 10.00: Gudstjänst, Sandra Flensén, Fredrit
kören, Oliver Meyner, solist, Ulrica Granström och Jakob Falk, trombon. Sebastian l
flöjt. S:t Olofs kyrka kl 17.00: Adventsgospel med Lovsångskören, S:t Olof GOS[:
och husbandet med Henrik Wig. Fri entré. Insamling till Svenska kyrkans julkampanj

JULAVSLUTNING FÖR MÄSSA, MAT & LITE PRAT
Fredriksbergs kyrka torsdag 19 december kl 18. 00
Alla hälsas välkomna! Vi håller stängt under mellandagarna och öppnar igen v 3.

JULKONSERT
S:t Olofs kyrka söndag 22 december kl 18. 00 och 21. 00
Julkonsert med Bergaton, S:t Olofs kyrkokör, Bergatons barn, Gustavi stämmor c
julorkestern. Portarna öppnas 30 minuter innan konserten. Entré. Förköp på förse
expeditionen från första advent. Öppet genrep lördag 21/12 kl 19. Fri entré.

SAMLING VID KRUBBAN
Fredriksbergs kyrka julafton kl 10.00
Vi byggerjulkrubban och sjunger julens psalmer och sånger tillsammans.
Kristina Askolin. Julkaffe med underhållning och dans kring granen.

VI SJUNGER UT JULEN
Fredriksbergs kyrka söndag 12 januari 2014 kl 18. 00
"Här kommer nu ett änglabud" Arne Dagsviksjulkantat för kör, solister och stråka
flöjt, oboe, harpa och orgel. S:t Olofs kyrkokör, Fredriksbergskören, kören Knut
Svennings och änglaorkestern. Fri entré!



i-776327, Knut Svepning, 0515-776328. MUSIKER: Björn Äkerhage, 0515-776323, Gustav Gyllenham-
. -776316. PEDAGOGER: Maria Håkansson, 051 5-77 63 31, Britt-Marie Bendefors. 051 5-77 63 30,
76368. Mattias Olofsson, 051 5-776371, Församlingsexp. /växel 0515-77 63 00
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rädsla för att det annars ska försvinna.

Men viktigare än frägan om det gar
att fånga sådana här ögonblick pä bild är
frågan var de kommer ifrån. Ibland får
Jag känslan av att det i den tid vi lever i
cirkulerar föreställningar om just detta.

[r^etfelpå mig
som inte njuter

tillräckligt av livet?

Att du själv är din egen lyckas
smed också när det gäller de benådade

ögonblicken, de som är fyllda av
evighetens ljus.

Tänker du bara rätt, sä kan du leva

lycklig. Njut! Njut! Njut! är uppmaningen
som ständigt möter, l en sådan värld är
det benådade ögonblicket nägot man

själv skapar, inte något man tar emot.
Och det som var menat som en frihet till

[

MARGA'iETHAJOSEFSSON'
^Prsst i Svenska kyrto^fk^"

att glädjas över livets gävor kan i värsta
fal] bli ännu ett ok som tynger. Är det fel

pä mig som inte njuter tillräckligt av livet
just nu, sådant det gestaltar sig för mig?

Därför älskar jag att vara kristen! För
att Jesus visat att det sanna livet rymmer

både höga berg och djupa dalar. Och Han
själv går med oss där. Jesus vill rädda dig
och mig undan tvånget att tänka rätt och
kontrollera våra liv - vilket vi inte kan.

Istället vill Han ge oss av sitt eget Liv, dag
för dag, ögonblick för ögonblick.

Han som dött pä korset och fått liv igen
vill ta oss vid handen och leda oss igenom.

Igenom ensamhet till gemenskap, igenom
sorg till glädje, igenom skuggornas dal... ut
på en vitsippsäng, där vårsolen lyser.

Ur Jesu händer får vi ta emot livets

ögonblick, sådana de är och sådana vi är
dem. Och till slut ska vi med Honom se,

att också i de foton som visar ögonblick vi
inte är sä stolta över, kan evighetens ljus

anas. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser
vi ljus. (Ps 36:10)


